
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO 

COLÉGIO CATANDUVA 

Ensino de Educação Infantil, Fundamental , Médio e Profissional  de Nível Técnico 
 

 
Catanduva, 12 de Fevereiro de 2021. 

 
  Prezados Senhores Pais ou Responsável Legal 
 
 Informamos, detalhadamente, os itens que compõem o uniforme escolar do nosso Colégio para 2021: 
 
1- EDUCAÇÃO INFANTIL ( MATERNAL AO PRÉ II): 
 
 - camiseta branca e azul, com a logomarca do Colégio; 
            - bermuda, calça e casaco de Tactel, moletom  na cor azul marinho, com a logomarca do Colégio; 
calça bailarina, bermuda ciclista ou corsário, short-saia sempre na cor azul marinho; 
            - tênis. Atenção: é obrigatório o uso de tênis, sendo vedados quaisquer outros tipos de calçados, 
tais como sapatos, botas, sandálias com salto, chinelos, "sapatênis", sapatos transparentes, tamancos, tênis 
abertos, ou qualquer outro calçado diferente do modelo de tênis tradicional com exceção de sandálias baixas 
e rasteiras com tiras abotoadas e para os meninos sandálias do modelo “papete”  somente no período de 
verão.  
 
2- ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS INICIAIS ( 1º AO 5º ANO): 
 
 -  camiseta branca e azul, com a logomarca do Colégio; 
            - bermuda, calça e casaco de Tactel, moletom na cor azul marinho, com a logomarca do Colégio; 
calça bailarina, bermuda ciclista ou corsário, sempre na cor azul marinho; 
            - tênis. Atenção: é obrigatório o uso de tênis, sendo vetados quaisquer outros tipos de calçados, tais 
como sapatos, botas, sandálias, chinelos, "sapatênis", Melissa, sapatos transparentes, tamancos, tênis 
abertos, ou qualquer outro calçado diferente do modelo de tênis tradicional. 
NÃO FARÁ PARTE DO UNIFORME O SHORT SAIA AOS ALUNOS DO 1º AO 5º ANO 
 
3- ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO): 
 
 - camiseta branca e azul, com a logomarca do Colégio; 
            - bermuda (masculina), calça e casaco de Tactel, moletom  na cor azul marinho, com a logomarca do 
Colégio; calça bailarina, corsário, sempre na cor azul marinho; 
            - tênis. Atenção: é obrigatório o uso de tênis, sendo vetados quaisquer outros tipos de calçados, tais 
como sapatos, botas, sandálias, chinelos, "sapatênis", melissinhas, sapatos transparentes, tamancos, tênis 
abertos, ou qualquer outro calçado diferente do modelo de tênis tradicional. 
NÃO FARÁ PARTE DO UNIFORME A BERMUDA CICLISTA AOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO. 
 
 
4- ENSINO MÉDIO: 
 
 - camiseta branca e azul, com a logomarca do Colégio; 
            - bermuda ou calça jeans; 
            - tênis. Atenção: é obrigatório o uso de tênis, sendo vetados quaisquer outros tipos de calçados, tais 
como sapatos, botas, sandálias, chinelos, "sapatênis", Melissa,, sapatos transparentes, tamancos, tênis 
abertos, ou qualquer outro calçado diferente do modelo de tênis tradicional.  
NÃO FARÁ PARTE DO  UNIFORME A BERMUDA CICLISTA AOS ALUNOS DO 1º AO 3º ANO. 
 
 
Todas as atividades escolares, inclusive aquelas fora do horário normal das aulas, os alunos deverão 
estar devidamente uniformizados. (provas substitutivas/plantão/ aulas extras) 

 
Contamos com a compreensão  e colaboração de todos. Fica muito difícil administrarmos exceções, pois 
quando  um aluno vem com uniforme incompleto, outros também  se julgam com o mesmo direito. 
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Horário de entrada e saída dos alunos: 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
- MATERNAL  AO PRÉ II- o portão abrirá às 12h30, porém o horário do início das atividades com o professor 
em sala de aula será às 13h. 
 
- o portão fechará às 13h10, após esse horário, a entrada do aluno nesse dia será pela secretaria do colégio 
mediante a apresentação ou  justificativa médica (atestado). 
 
- Horário de saída do MATERNAL ao Pré II  será às 17h. (Tolerância de atrasos até 17h20). 
- Após esse horário, o aluno não ficará com o professor e sim com o vigia e acarretará a hora extra do 
funcionário. (O colégio fechará às 17h45) 
 
 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ( PERÍODO DA TARDE) 
 
- 1º AO 5º ANO – Horário de entrada dos alunos: 13h às 17h30. (tolerância de atraso 13h10 – o portão será 
fechado). Após esse horário, a entrada do aluno nesse dia será pela secretaria do colégio mediante a 
apresentação ou  justificativa médica (atestado). 
 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ( PERÍODO DA MANHÃ) 
 
- 2º AO 5º ANO – Horário de abertura do portão 6h40. 
Horário de entrada dos alunos: 7h às 11h30. Horário de entrada 7h (tolerância de atraso 7h10 – o portão 
será fechado). Após esse horário, a entrada do aluno nesse dia será pela secretaria do colégio mediante a 
apresentação ou  justificativa médica (atestado). 
 
 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
 
-  6º ao 9º ano – Horário de abertura do portão 6h40. 
- 6º ao 9º ano – Horário de entrada 7h (tolerância de atraso 7h10 – o portão será fechado). Após esse 
horário, a entrada do aluno nesse dia será pela secretaria do colégio mediante a apresentação ou  justificativa 
médica (atestado). 
HORÁRIO DE SAÍDA: verificar o HORÁRIO OFICIAL 2021 disponínel no site do COLÉGIO CATANDUVA  
http://www.webfipa.net/colegiocatanduva/    
 
             
ENSINO MÉDIO 
 
-1º ao 3º ano – Horário de abertura do portão 6h40. 
-1º ao 3º ano – Horário de entrada 7h (tolerância de atraso 7h10 – o portão será fechado). Após esse 
horário, a entrada do aluno nesse dia será pela secretaria do colégio mediante a apresentação ou  justificativa 
médica (atestado). 
HORÁRIO DE SAÍDA: verificar o HORÁRIO OFICIAL 2021 disponínel no site do COLÉGIO CATANDUVA  
http://www.webfipa.net/colegiocatanduva/    
 

Contamos com a compreensão  e colaboração de todos. 
 

 


